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  چكيده
. ور به افزايش درجة اتوماسيون به منظور افزايش کمي و کيفي توليد امري ضروري مي باشدنياز صنايع کش

طراحي و پياده سازي سلولهاي روباتيک توليدي در اين زمينه مقدمات توسعه تکنولوژيک الزم را فراهم 
 در اينجا ،D&A 101ريز   در طراحي و توليد روبات مذابفعاليت انجام شده گستردگي توجه به با .سازند مي

 و جزئيات مربوط به سخت افزار گشتهتنها اصول کلي طراحي سخت افزار مکانيکي اين روبات صنعتي بيان 
در اين .  استشته مستقل ديگري تشريح گ در مقاالتآنالکترونيکي، کنترلي و سيستمهاي کنترل کامپيوتري 

 مشخصات روبات مذاب ريز با چهار درجه آزادي ري پرداخته وگ  معرفي سلولهاي اتوماتيک ريخته بهمقاله ابتدا
 روبات به همراه مکانيزمهاي بکار گرفته شده توضيح  اينسپس سيستم هاي انتقال قدرت. تشريح مي گردد
به اختصار نيوماتيک جبران سازي وزني بازوي اصلي روبات -در ادامه طراحي سيستم هيدرو. داده خواهد شد

  .گيرد  مورد بررسي قرار مي، قابليتهاي سيستمائة مودهاي حرکتي روبات مذاب ريزدر انتها با ار.  مي گرددمرور
  

  “وزن جبرانسازي”– “طراحي مکانيکي” –“مکانيزمها”– “روبات”: واژه  هاي كليدي

                                                 
  مکانيک دانشکده مهندسي استاديار -١
  برق دانشکده مهندسي استاديار -٢
    مكانيك، گرايش طراحي كاربرديمهندسيكارشناسي فارغ التحصيل  -٣

  مقدمه
امروزه استفاده از روباتها در کنار بهره گيري از سيستمهاي 

 رايج  در صنايع مختلفCAD/CAMکامپيوتر  توليد به کمک
اين بهره گيري از روباتها در صنايع و . ]۱[گشته است، 

فرآيندهاي صنعتي که محيط سخت و طاقت فرسائي را براي 
توانسته است عالوه بر ارتقاء کيفيت و , کارگران ايجاد مي کند
مسائل و مشکالت نيروي انساني درتوليد , افزايش راندمان توليد

فرآيند ريخته گري از . هدرا به ميزان قابل مالحظه اي کاهش د
جزء , لحاظ شرايط فيزيکي در ميان فرآيندهاي توليد صنعتي

در اين فرآيند عالوه . فرآيندهاي طاقت فرسا محسوب مي گردد
بر نياز به مهارت کافي شرايط محيطي سبب مي گردد که 
کارگران در درجه حرارتهاي باال و شرايط تنفسي نامطلوب 

 اين دليل به تجربه ثابت شده است مشغول به کار باشند و به

که ميزان ضايعات توليد ارتباطي مستقيم با خستگي کارگران 
  .دارد

با توجه به افزايش سطح توليد پيستون آلومينيومي در کشور، 
نياز به اتوماسيون فرآيند ريخته گري به منظور افزايش توليد به 

در فرآيند توليد . همراه کاهش ضايعات ضروري مي باشد
پيستون آلومينيومي پس از توليد مذاب آلومينيوم از آلياژي 

سپس . مناسب، کيفيت مذاب مورد آزمايش قرار مي گيرد
مذاب در نگهدارنده هاي مخصوصي گاززدائي شده و درجه 

  .حرارت آن تحت کنترل قرار ميگيرد
هاي  يک سلول اتوماتيک توليد پيستون آلومينيومي شامل کوره

گري اتوماتيک و قالب  اشين ريختهم, نگهدارنده مذاب
گري پيستون آلومينيومي به همراه روبات مذاب ريز  ريخته

الزم به ذکر است که در فرآيند ريخته گري براي . باشد مي



. توليد انواع پيستون از قالبهاي دائمي يا فلزي استفاده مي شود
اين قالبها داراي اجزاء متحرکي  از جمله روية خارجي و 

باشند که باز و بسته شدن آنها توسط ماشين  الب ميماهيچه ق
. نيمه اتوماتيک ريخته گري و به فرمان اپراتور صورت مي پذيرد
, پس از تکميل فرآيند توليد پيستون مشخصات زماني انجماد

نحوة خنک کاري و ساير مراحل اين فرآيند در ماشين 
گري برنامه ريزي گشته و در طول هر شيفت کاري  ريخته

در اين پروسه در حالت دستي اپراتور . رراً انجام مي شودمک
نقش کنترل قالب و دستگاه ريخته گري و مذاب ريزي را در 

با توجه به شرايط فيزيکي محيط . زمان توليد به عهده دارد
راندمان اپراتور در طول يک شيفت کاري کاهش , کاري در عمل

 ضايعات افزايش يافته و متناسب با ميزان خستگي اپراتور ميزان
گري در انتهاي اين  شناسايي ضايعات خط ريخته. مي يابد

پروسه مورد آزمون قرار نمي گيرد و پس از انجام عمليات 
ماشين کاري و در انتهاي پروسة توليد پيستون , حرارتي

لذا حذف ضايعات در فرآيند ريخته گري و . مشخص مي گردد
خص بسيار مهّمي افزايش کيفيت توليد از لحاظ اقتصادي شا

با اين توضيحات بايد گفت که عناصر کليدي . محسوب مي شود
در اتوماسيون فرآيند ريخته گري به ترتيب روبات مذاب ريز، 

گري اتوماتيک و کوره هاي نگهدارنده پرتابل  ماشين ريخته
  .باشند مي) متحرک(

ريز  در اين مقاله اصول طراحي و ساخت روبات مذاب
مي گردد و جزئيات مربوط به سخت افزار گري ارائه  ريخته

الکترونيکي، کنترلي و سيستمهاي کنترل کامپيوتري آن در 
در اينجا، ابتدا . ]۲[ديگري تشريح گشته است مقاالت مستقل

به معرفي مشخصات کلي روبات مذکور پرداخته و سيستم هاي 
انتقال قدرت به همراه مکانيزمهاي بکار گرفته شده در آن 

در ادامه طراحي سيستم جبران سازي . ه مي شودتوضيح داد
در انتها مودهاي حرکتي روبات . گردد وزني روبات معرفي مي

 تصوير اين ۱شکل . را مورد بررسي قرار مي دهيم مذاب ريز
روبات را پس از انجام تستهاي عملکردي و بهينه سازيهاي الزم 

  .انبوه آن نشان مي دهد براي توليد نيمه

  روبات مذاب ريزمشخصات اصلي 
با توجه به فرآيند توليد ريخته گري گرانشي پيستون 
آلومينيومي و شرايط فيزيکي يک واحد توليدي ريخته گري، 

  :ريز به شرح زير مي باشد مشخصات کلي روبات مذاب

  
پس از ساخت  D&A 101تصوير روبات مذاب ريز   )۱شکل 

 مجموعه و انجام بهينه سازيهاي الزم

  کيلو گرم) يکهزار (۱۰۰۰حدود  وزن کل -الف
  )mmبر حسب (۲ هاي كلي، مطابق شکل  ابعاد و اندازه-ب
  Kg 5 ماکزيمم ظرفيت مذاب گيري مالقه -پ
  %2+. دقت تكرار بارگيري مالقه -ت
  340 ماكزيمم زاوية چرخش پاية مركزي-ث
  r < 2100 mm > 1300: شعاع مطلوب حوزة كاري-ج
دير حدي زاوية چرخش بازوي اوليه نسبت به افق  مقا-چ

  30-تا 65
 30-/0. مقادير حدي زاوية چرخش بازوي ثانويه-ح
  Sec 20.) بدون مذاب ريزي( مدت زمان سيكل كاري -خ
  225.  حداکثر زاوية چرخش مالقه-د

با توجه به ماهيت عملکرد شعاعي طرح، اين روبات به حداكثر 
گري در امتداد مستقيم و يا سه ماشين كه بر  دو ماشين ريخته

. روي يك قوس دايروي نصب شده باشند سرويس مي دهد
محل نصب روبات، در سيستم خط مستقيم، مابين دو ماشين و 

روبات مذاب . شود يدر سيستم دايروي، در مركز قوس تعيين م
. ريز شامل دو زير مجموعة اصلي مكانيكي و الكترونيكي است

زير مجموعة مكانيكي شامل يك پاية مركزي، دو بازوي اصلي، 
مالقة مذاب ريزي، سيستم موازنة استاتيكي و مكانيزم انتقال 

پايه مركزي از دو قسمت ثابت و متحرك . باشد قدرت مي
 بر روي فونداسيون مناسب شود كه قسمت ثابت تشكيل مي
قسمت متحرك كه تمام تجهيزات بازوها و . گردد نصب مي

مالقه شامل موتورهاي الكتريكي و گيربكسهاي مربوطه بر روي 
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بازوها از  .شود آن قرار دارد روي قسمت ثابت ياتاقان بندي مي
فوالد ساخته شده اند و مجموعة انتقال قدرت براي به حركت 

  . گردد ون آنها نصب ميدرآوردن مالقه در
 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 D&A 101ابعاد کلي روبات مذاب ريز ) ۲شکل 

مالقه توسط يك سيستم انتقال قدرت متشكل از چرخ و شانه 
كند كه انتقال حركت از قسمت متحرك پايه مركزي  حركت مي

هاي موجود در هر مفصل و شانه  به آن، از طريق چرخ دنده
الزم به ذكر . گيرد  صورت ميهاي مستقر در طول بازو دندانه

است كه چند نوع مالقه با ابعاد مختلف براي سيستم در نظر 
. قابل تعويض است, گرفته شده كه متناسب با حجم ماده مذاب

هم چنين نصب دو مالقه به صورت متقارن بر روي محور 
. باشد خروجي به منظور تغذيه قالبهاي دوبل امكان پذير مي

كت روبات، زاوية مطلق مالقه نسبت به براي آن كه در طي حر
اي موازي استفاده  افق ثابت بماند از يك مكانيزم چهار ميله

آنکه حركت بازوي دوم از طريق همين مكانيزم  شود، ضمن مي
بمنظور كاهش قدرت مورد نياز براي  همچنين،. شود كنترل مي

كنترل حركت بازوي اول توسط محركهاي الكتريكي، بارهاي 
نيوماتيکي موازنه -ستم توسط يك مجموعة هيدرووزني سي

  .شود مي
وظيفه زير مجموعه الكترونيكي سيستم، كنترل حركت روبات 

اين زير . از طريق تنظيم جريان موتورهاي الكتريكي است
مجموعه شامل سنسورهاي اندازه گيري زاويه مفاصل، سرعت 

اي و ارتفاع سطح مذاب، همچنين ارسال كننده  زاويه

الهاي مختلف در مراحل مذاب ريزي، مدارات واسط، سيگن
کامپيوتر صنعتي، كي بورد، سيستم مشاهدة عملكرد و واسط 

تمامي موتورهاي . باشد  مي(Teaching Pendant)آموزش 
 مجهز به گيربكس، تاکومتر و ترمز DCالكتريكي از نوع 

باشند كه بر روي قسمت متحرك پايه  الكترومغناطيسي مي
شوند تنظيم حرکت و سرعت بازوها و مالقه،  ميمركزي نصب 

توسط سيستم كنترلي روبات طراحي و به کمک کامپيوتر 
سيستم عامل به يك واحد نمايش . صنعتي صورت مي پذيرد

دهنده براي مشاهدة عملكرد كاري و نيز راهنماي نگهداري و 
الزم به ذکر است که براي . . عيب يابي خودكار مجهز مي باشد

خشهايي از طراحي و نيز در کليه مواردي که نياز به بررسي ب
بررسي سيستم قبل از ساخت آن بوده است، همچنين در 

بستن و پياده سازي الگوريتمهاي کنترلي در سيستم،  بکار
مدلسازي ديناميکي و شبيه سازي کامپيوتري مجموعه اساس 

بعنوان نمونه، انتخاب موتورها و رسم منحني . کار بوده است
ω−T که معيار اين انتخاب مي باشد با حل ديناميک 

 به فرم Matlabمعکوس و شبيه سازي سيستم با نرم افزار 
  ].۳[حلقه باز انجام شده است، 

با توجه به مشخصات تشريح شده از روبات مذاب ريز، در ادامه 
. اين مقاله به تشريح سخت افزار مکانيکي سيستم مي پردازيم

زم به ذکر است که در طراحي اجزا مکانيکي روبات مذاب ريز، ال
دقتهاي حرکتي مطلوب بواسطه صلبيت الزم در بازوها و دقت 

اين روبات عليرغم . الزم در سيستمهاي انتقال بدست آمده است
گرم از محرکهاي الکتريکي کوچکي  وزن حدود يکهزار کيلو

ستم موازنه که اين مهم به واسطه طراحي سي. بهره مي برد
همچنين . وزني مناسب در سيستم به انجام رسيده است

تضمين امنيت در انتقال مذاب با طراحي مناسب يک مکانيزم 
چهار ميله اي که زاويه مطلق مالقه را ثابت نگه ميدارد تأمين 

لذا، با توجه به گستردگي جزئيات طراحي روبات . گشته است
ول طراحي سيستمهاي مذاب ريز در ادامه تنها به تشريح اص

انتقال، مکانيزم جبرانسازي وزني و مکانيزم چهار ميله اي مالقه 
  .مي پردازيم

  سيستمهاي انتقال قدرت روبات مذاب ريز
ريز بدليل مجاورت روبات با نگهدارنده هاي  در روبات مذاب

امكان نصب , مذاب و نزديک شدن مفاصل روبات به آن
مفاصل مربوطه وجود ندارد، موتورهاي بازوي دوم و مالقه در 

چرا که دماي موجود در آن مفاصل باالتر از دماي مجاز كاركرد 
ايجاد سيستم , دور کردن موتورها از مفاصل. باشد موتورها مي



انتقال قدرت پيچيده تري را سبب مي گردد، که در طراحي آن 
  .مورد مالحظه قرار گرفته و طرح نهائي بدست آمده است

ب محل مناسب نصب موتورها در روبات مفاصل، به منظور انتخا
پايه ثابت، فضاي داخل پاية دوار و صفحة فوقاني پاية دوار 
روبات مورد بررسي قرار گرفت و مناسبترين محل براي اين 
منظور صفحة فوقاني پاية دوار تشخيص داده شد که مکان 

بازديد و سرويس و , مناسبي براي سهولت انجام عمليات نصب
 مشخص مي باشد، ۲همانطور كه در شکل . ت مي باشدتعميرا

ابتداي بازوي اول بر روي صفحة فوقاني پايه دوار قرار 
است که اين صفحه محل مناسبي براي نصب موتور  گرفته

از طرفي بازوي دوم از طريق يك مكانيزم . باشد بازوي اول مي
اي موازي به بازوي اول متصل شده است و براي به  چهارميله

توان انتقال قدرت را از طريق ميلة  كت درآوردن آن ميحر
Coupler) که در آن ابتداي . انجام داد) ميلة موازي بازوي اول

 به مانند بازوي اول به فضاي باالي صفحة فوقاني Couplerميلة 
عالوه بر آن با توجه به اينكه در مكانيزم  .رسد روبات مي
بايست   ميلة مجاور مياي موازي امتداد محور بين دو چهارميله

بر صفحات قرارگيري آن دو عضو عمود باشد، لذا  محركهاي دو 
بدين ترتيب کليه . بازو بايد بر روي يك محور نصب گردند
 بر روي يک محور ۳محرکهاي بازوها و مالقه مطابق شکل 

براي ايجاد دوران در بازوي اول يک قطاع . مونتاژ گشته اند
متصل شده است که از طريق چرخدنده مخروطي به بازو 

محور اصلي . پينيون مخروطي متصل به موتور رانده مي شود
براي انتقال قدرت , که بر روي صفحه فوقاني روبات قرار گرفته

جهت دوران مالقه در نظر گرفته شده است و با توجه به هم 
محور بودن محوِر اجزاء مکانيزم چهار ميله اي در مفاصل 

با استفاده از يک , نيز نسبت به محوربايست اين بازو  مي
  .بندي هرزگرد باشد ياتاقان

  

  
 سيستم انتقال قدرت بازوها و مالقه) ۳شکل 

همانطور كه قبالً اشاره شد امكان نصب محرك مربوط به دوران 
بايست قدرت از  لذا مي. مالقه در انتهاي بازوي دوم وجود ندارد

به مالقه منتقل شود و بهترين محل براي عبور محل ديگري 
اين مجموعه انتقال قدرت، فضاي داخل بازوهاي اول و دوم 

بدين ترتيب موتور مربوط به مالقه بر روي صفحة . باشد مي
فوقاني روبات نصب گشته و انتقال قدرت از صفحه فوقاني تا 
 مالقه توسط دو سري شانه دندانه و از درون بازوي اول و دوم

  .صورت گرفته است
بدين ترتيب سه موتور محرک بازوها و مالقه بر پاية دوار، در 

يکي از . كنار يكديگر و بر روي صفحة فوقاني قرار گرفته اند
مزيتهاي قرارگيري موتورها و چرخدنده هاي مربوط به دوران 
بازوها و مالقه بر روي صفحه فوقاني روبات اين است که در 

ني سيستم هاي انتقال قدرت، فقط با صورت نياز به بازبي
جداسازي کاور فوقاني روبات تمام مجموعه هاي انتقال قدرت 

تنها محرکي که بر روي صفحة فوقاني . باشند قابل بازديد مي
 در طرح اوليه .باشد محرک مربوط به پايه مي, قرار نگرفته است

ل در داخ) پاية دوار(روبات، موتور مربوط به دوران كل مجموعه 
پايه متحرک روبات قرار داده شده بود و انتقال قدرت از طريق 

بدين .  پذيرفت يك سيستم چرخدندة خورشيدي صورت مي
ترتيب که چرخدنده بزرگتر سيستم خورشيدي به بدنه ثابت 
متصل و موتور بر روي پينيون کوچک قرار گرفته بود و موتور 

رح بکار مزيت اين ط. به همراه کل مجموعه دوران مي نمود
گيري نسبت تبديل سيستم چرخدنده خورشيدي در مکانيزم 

، اما از لحاظ دقت عملکرد و سهولت باشد انتقال قدرت پايه مي
نصب و تعمير و نگهداري به خصوص تنظيم سيستم اندازه 

اين طرح امکان دسترسي مستقيم , گيري مربوط به دوران پايه
ا انجام تستهاي لذا ب. به اجزا مربوطه را فراهم نمي آورد

  مالقه موتور

  موتور بازوي اول

  موتور بازوي دوم



, عملکردي و بررسي روشهاي ديگر انتقال قدرت در طرح نهايي
گيربکس پايه به وسيله يک قطعه واسط به پايه ثابت -موتور

متصل گشته و انتقال قدرت به صورت مستقيم به پايه متحرک 
با اين بهينه سازي در طراحي سيستم انتقال . منتقل ميگردد

 درجه ۴/۰ درجه به کمتر از ۸/۲قدرت پايه، دقت حرکتي آن از 
بالغ % ۹۸پذيري حرکت روبات به بيش از  کاهش يافته و تکرار

  . گشته است

  اي موازي انتقال حرکت توسط مکانيزم چهار ميله
براي سيستم انتقال حركت بازوي دوم از يک مکانيزم چهار 

اين مكانيزم امكان ثابت ]. ۴[اي موازي استفاده شده است،  ميله
وي اول را زي مطلق بازوي دوم به هنگام حركت با زاويهماندن 

 بصورت شماتيک، چگونگي ثابت بودن ۴شکل . كند فراهم مي
زاوية مطلق بازوي دوم را در حين حرکت بازوي اول نمايش 

دهد اين خصوصيت براي جابجائي مذاب بسيار ارزنده است،  مي
اي  چرا که در غير اينصورت بايستي مالحظات کنترلي ويژه

ريزش مذاب در حين حرکت بازوي اول لحاظ جلوگيري از براي 
  .پذيرد ن مکانيزم به صورت ذاتي انجام ميمي گرديد که با اي

  

 

 

 

 

تصوير شماتيک مکانيزم بازوي دوم جهت ثابت  )۴شکل 
  .ماندن زاوية مطلق اين بازو، ضمن حرکت بازوي اول

ي مكانيزم مزبور كه  ورود بايد در نظر داشت که با حركت ميله
روي صفحه پاية دوار قرار گرفته است، امكان حركت بازوي 

مزيت اين . شود دوم، مستقل از حركت بازوي اول فراهم مي
مكانيزم براي حركت بازوي دوم، انتقال يك به يك سرعت و 

محل اتصال بازوي (شتاب و تغيير زاويه به مفصل اصلي حركت 
  .مي باشد) اول و دوم

   جبران سازي وزنيمکانيزم
ها از تحمل گشتاور نيروي استاتيك وزن  براي اينكه محرك

رهايي يابند، ميتوان اين گشتاور را با يك گشتاور معادل توسط 
از آنجا كه ]. ۵-۶[مکانيزم جبران سازي وزني خنثي نمود، 

اي  حركت بازوي دوم بسيار محدود است و تأثير قابل مالحظه
گذارد، لذا در جبران  زوي اول نميدر جابجايي مركز ثقل با

سازي وزن بازوي اول  فرم قرار گيري نامي بازوي دوم در نظر 
 دياگرام آزاد نيرو هاي وارد به بازوي ۵شکل . گرفته شده است

  .اول را در اين حالت نمايش مي دهد
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 
  ي وارد بر بازوي اول نيروهاشماتيک آزاد ) ۵شکل 

 Wنثي كردن اثر گشتاور نيروي وزن با توجه به شکل براي خ
  :بايد رابطه زير برقرار باشد

( ) ( )WWFF LWLWLFLF ,sin.,sin. =  )۱(  
نيروي جبران سازي است که بايد بترتيبي  Fکه در آن نيروي 

 Wرا همواره به موازات  Fچنانچه بتوان راستاي . اعمال گردد
  :نگه داشت، بنابراين) در امتداد قائم(

( ) ( )WF LWLF ,sin,sin =  )۲(  
  :بنابراين و

WF LWLF .. =  )۳(  
توان با اعمال نيروي  ثابت هستند لذا مي FL و WWL,چون 
در انتهاي بازو و در امتداد قائم نسبت به خنثي كردن وزن  ثابت

  : اقدام نمود% ۱۰۰به صورت 

W
L
LF

F

W=
  

)۴(  

ي مکانيزمهاي مختلف انتقال نيروي جبران ساز پس از بررس
  . طراحي گشت۶مکانيزم شکل , وزني
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   وزن سازي جبرانشماتيک مکانيزم) ۶شکل 

به صورت قائم بر روي چرخك انتهاي  Fر اين مکانيزم نيروي د
. بازو وارد شده و در نتيجه امتداد اين نيرو همواره قائم است

ه بازو در ميزان نيروي جبران ساز بدين ترتيب با تغيير زاوي
عالوه بر آن از لحاظ پياده سازي به . تغييري حاصل نخواهد شد

علت ثابت بودن راستاي اعمال نيرو ميتوان از يک سيستم 
  .نيوماتيک بهره جست-هيدرو

   نيوماتيک-طراحي سيستم هيدرو

ي  راي ايجاد يك نيروي ثابت از يك جك هيدروليك و انبارهب
 تصوير ۷شکل ]. ۷[با نيتروژن استفاده شده است، شارژ شده 

شماتيک مدار هيدروليکي سيستم جبران سازي وزني را نشان 
 Wبراي طراحي اين مجموعه فرض شده كه نيروي . مي دهد
اگر هدف اعمال . ارد شودواز مركز دوران بازو  WLي  در فاصله

باشد، مي بايست مقدار  FLي   در فاصلهFنيروي هيدروليك 
  . محاسبه گردد۴آن از رابطة 

Nitrogen
+

Oil

atm

atm

  
  تصوير شماتيک سيستم جبران سازي وزني) ۷شکل 

ا استفاده از مشخصات فني عملگرهاي هيدروليکي موجود در ب
 بار براي اين منظور درنظر گرفته ۱۶۰کشور جك با فشار نامي 

طر پيستون قمتر،  سانتي ۴۰ورس كاين جك داراي شده است 
ا ب .باشد متر مي ميلي ۱۶ي پيستون  طر ميلهقمتر و  ميلي ۳۲

ي زير  فرض پر شدن جك از قسمت فوقاني، نيروي آن از رابطه
  :محاسبه مي شود

( ) ( )2 2

4A P R P R
PF P A P A A d dπ= ⋅ = − = −  )۵(  

در جك فوق از  Fين فشار مورد نياز براي ايجاد نيروي انابرب
  :آيد ي زير به دست مي رابطه

( ) ( )
( ) ( )

2 2 2 2

4 4
0.032 0.016

1658  Pa 0.01658  bar
P R

F FP
d d

F F

π π
= =

− −

= =
  )۶(  

 متر ۱ي مركز ثقل را   كيلوگرم و فاصله۱۲۰زن بازوها را واگر 
با توجه به اينكه محل اعمال نيروي . در نظر گرفته شود

متري از مركز دوران واقع   سانتي۲۵ي  فاصله هيدروليك در
  :است؛ بنابراين

( )N 48001200
25

100F ==
  

)۷(  

ي قبل مقدار فشار مورد نياز   رابطها قرار دادن مقدار فوق درب
  :مطابق زير بدست مي آيد
( )bar 58.79480001658.0P =×=  )۸(  

. ي مناسب انتخاب شود براي اين سيستم الزم است يك انباره
توان انباره را به صورت قائم و در يك محل  با توجه به اينكه مي

 اتصال ۲لذا به راحتي از يك كپسول ساده با  ثابت نصب كرد، 
 v و  را حجم انباره Vاگر . دو طرف آن استفاده شده استدر 

حداکثر حجم قسمت بااليي جك در انتهاي كورس باشد، در 
  :توان نوشت اين صورت با فرض دماي ثابت گاز مي

2211 VPVP =  )۹(  

1 2 1 1 VP P P P
V v

 ∆ = − = − + 
  )۱۰(  

با توجه به کورس جک و تغيير حجم روغن در نباره، حداکثر 
ي زير تخمين  ر فشار را مي توان از رابطهد ايجاد شده خطاي

  :زد

vV
V1

P
Pe
1 +

−=∆=
  

)۱۱(  

 ليتر مي باشد، ۲۴۱/۰ه حجم جك انتخاب شده برابر كاز آنجا 
  :آيد ي زير به دست مي رابطه حداکثر خطا از

241.0V
V1e

+
−=

  
)۱۲(  

تر انتخاب  لي۱۰ را حدود  ا توجه به معادلة فوق اگر حجم انبارهب
  . درصد محدود خواهد شد۴/۲كنيم، حداکثر خطا به 

%35.2
241.10

101e =−=
  

)۱۳(  

ي خطي ميان فشار و نيروي جك، خطاي  ا توجه به رابطهب
ال خطاي ناشي ح. نيروي اعمالي جك همان خطاي فشار است

اين بار فرايند گاز حجم ثابت فرض . شود ياز تغيير دما بررسي م
  :شود مي
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  :آيد در اينصورت خطا بترتيب زير به دست مي
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نمودار حساسيت سيستم هيدروليك به دماي   )۸شکل 
  محيط

 ۸مودار شکل ني سليسيوس   درجه۲۵ا فرض دماي اوليه برابر ب
يت سيستم هيدروليك به حاصل مي گردد، که نشانگر حساس

ر محل و  د ابراين الزم است، فشار انبارهبن. دماي محيط است
ه صورت تجربي بر عمل د. متناسب با دماي محيط تنظيم شود

بار اضافه گرديد، تا بازوي اول به حالت  ۵۰فشار انباره تا حدود 
راي قفل كردن بازوي اول از  ب.باالنس استاتيکي در آورده شود

رايط عادي ششير در . شود دروليك استفاده مييك شير هي
  .شود بسته است و فقط به هنگام حركت بازوي اول باز مي

  نحوه عملکرد و مودهاي حرکتي روبات
دو نوع حركت براي روبات مذاب ريز در نظر گرفته شده است 

حركت . که عبارتند از حركت اتوماتيك و حركت دستي
ک مسير كاري براي اتوماتيك بر اساس تعريف طي کردن ي

منظور از مسير کاري، . روبات بصورت اتوماتيک مي باشد
اي از حرکات ساده در مفاصل مختلف روبات مي باشد  مجموعه

که در راستاي رسيدن به يک هدف مشخص در فضاي کاري 
با توجه به سيکل اتوماتيک کاري روبات . بايست انجام گيرد مي

يختن آن به درون يک اين هدف برداشتن مذاب از کوره و ر
در اين حالت . باشد قالب بر روي ماشين ريخته گري مي

توان هر حرکت ساده را با زاويه مطلق بازو ها در انتهاي آن  مي
با (بدين ترتيب، مسير کاري روبات . حرکت مشخص نمود

در يک فضاي چهار بعدي ) استفاده از سينماتيک معکوس آن
باشد  ز بازوهاي روبات ميکه هر بعد آن مختصات مطلق يکي ا

مسير کاري روبات به صورت يک فايل متني . شود تعريف مي
بدين ترتيب عالوه بر اينکه در نرم افزار . شود ذخيره مي

هاي مختلفي براي ايجاد و اصالح اين فايل تعبيه شده،  شيوه
مي توان آن را خارج از نرم افزار تهيه شده براي روبات نيز از 

از آنجا که اين . گر متن ايجاد و اصالح نمودطريق يک ويرايش
عمليات برداشتن (روبات به منظور تكرار يك مسير کاري خاص 

طراحي شده است و تکرار ) مذاب و ريختن آن به درون قالب
يک مسير کاري مستلزم باز گشت به ابتداي مسير مي باشد، به 
منظور سهولت در برنامه نويسي و آموزش روبات، حركت 

تيك يك حلقة كاري در نظر گرفته شده است که روبات اتوما
پس از طي نقاط مندرج در فايل دوباره به نقطة اول باز 

 يک نمونه از منحني هاي عملکرد روبات ۹شکل . ]۸[گردد،  مي
را در طي يک سيکل کاري نشان ) مربوط به مفصل اول(

  .دهد مي
 حرکت دستي از جهت ساختاري با حرکت اتوماتيک متفاوت

در حركت اتوماتيك بازو هاي روبات هر کدام از يک . مي باشد
زاويه مشخص به زاويه ديگري که مشخص مي باشد حرکت مي 

) به عنوان مثال هنگام آموزش روبات(ولي در بعضي موارد . کند
شود كه كاربر موقعيت مطلوب بازو را به صورت  مشاهده مي

لوب را داند ولي مختصات دقيق نقطة مط مياي  مشاهده
در اين صورت کاربر مي تواند با استفاده از مود . داند نمي

. بازوها را مستقالً به اندازة مورد نياز حرکت دهد, حرکتي دستي
انجام حرکت در مود دستي هم از طريق واسط آموزش و هم از 

براي اجراي حرکت دستي از . طريق صفحه کليد قابل اجراست
ازوي مورد نظر را با توجه به طريق صفحه کليد، کاربر ابتدا ب

منوي موجود بر روي صفحه نمايش انتخاب مي کند، سپس با 
فشرده نگه داشتن يک کليد بازو به حرکت در مي آيد و حرکت 

براي حرکت . آن تا زماني که دگمه فشرده است ادامه مي يابد
دستي هر بازو بر روي واسط آموزش دگمه هاي مجزايي در نظر 

که کاربر مي تواند با فشرده نگه داشتن هر گرفته شده است 
کدام از آنها بازوي مربوطه را در جهت مورد نظر به حرکت 

  .آورد در
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  نمونه منحني عملکرد حرکتي يکي از مفاصل  )۹شکل 

درحرکت اتوماتيک، حلقه کاري از يک يا چند مسير ساده 
تشکيل شده است که هر مسير از يک منحني سهموي تشکيل 

ت که نقاط ابتدايي و انتهايي مسير را به هم متصل شده اس
بدين ترتيب هدف سيستم کنترلي در حرکت . ]۹[کند،  مي

اتوماتيک روبات، رديابي مسير ساده سهموي توليد شده بر 
البته مهمترين . اساس نقاط ابتدايي و انتهايي مسير مي باشد

 نقطه هر مسير، نقطه انتهايي آن مي باشد چراکه مي بايست
در حرکت دستي کاربر با . بازو در جاي صحيح توقف نمايد

فشرده نگاه داشتن يک دگمه دستور حرکت يک بازو را 
در اين حرکت هدف اين است که مادامي که دگمه . دهد مي

. توسط کاربر فشرده شده است بازو با سرعت ثابت حرکت نمايد
 لذا، براي هر بازو يک مسير خطي سرعت ثابت توليد مي شود

وليکن براي . که سرعت بازو با رديابي آن مسير ثابت مي ماند
هموار کردن مسير حرکت يک مسير سهموي به ابتدا و انتهاي 

بدين ترتيب هنگامي که کاربر . مسير خطي متصل مي گردد
دگمه حرکت دستي را مي فشارد بازو به آرامي تا رسيدن به 

ر دگمه را سرعت مطلوب، سرعت مي گيرد و پس از اينکه کارب
 .رها مي نمايد، بازو به آرامي متوقف مي شود

  گيري نتيجه
با توجه به گستردگي فعاليت انجام شده در طراحي و توليد 

، اصول کلي طراحي سخت افزار D&A 101روبات مذاب ريز 
ابتدا به معرفي . مکانيکي سيستم در اين مقاله تشريح گشت
شخصات هندسي و سلولهاي اتوماتيک ريخته گري پرداخته و م

سيستم هاي . عملکردي روبات مذاب ريز مورد بحث قرار گرفت
انتقال قدرت هريک از چهار مفصل اين روبات به همراه 

ها از  براي اينكه محرك. مکانيزمهاي بکار گرفته شده تشريح شد
تحمل گشتاور نيروي استاتيك وزن رهايي يابند، طراحي 

زني بازوي اصلي روبات نيوماتيک جبران سازي و-سيستم هيدرو
در انتها با تشريح مودهاي . به اختصار مورد بررسي قرار گرفت

حرکتي روبات مذاب ريز، قابليتهاي صنعتي اين سيستم مورد 
  .بحث قرار گرفت

در پايان شايسته ذکر است که اين فعاليت علمي و صنعتي در 
چهارچوب قرارداد همکاري پژوهشي بين دانشگاه صنعتي 

ير الدين طوسي و شرکت توليدي پيستون ايران خواجه نص
. و با همکاري شرکت صنايع نوين دانا انجام شده است) تبريز(

همچنين از همکاري شرکت صنعتي ايرفو در پذيرش سفارش 
  .ساخت بخش اعظم قطعات سيستم مکانيکي تقدير مي گردد

  مراجع

۱.  Shimon Y. Nof, “Handbook of Industrial 
Robotics”, Second Edition, J. Wiley, 1999. 

۲. حميد رضا تقي راد، علي غفّاري، سيدعلي اکبرموسويان و مهدي  
، D&A-101خلخالي، طراحي سيستم کنترل روبات مذاب ريز 

 .۱۳۸۱، تهران، ISME'2002،کنفرانس مهندسي مکانيک ايران

۳.  “Simulink, Dynamic System Simulation for 
MATLAB”, Version 3, 1998. 

۴. پايان  ، سيستم مکانيکي روبات مذاب ريزطراحي"، محمد قلي زاده 
 دانشکده مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي نامه كارشناسي ارشد،

 .۱۳۷۷ خواجه نصيرالدين طوسي، اسفند

۵.  E.I.Rivin, “Mechanical Design of Robots”, 
McGraw-Hill, 1998. 

۶.  Walker M.I. and Oldham K., “General theory of 
force balancing using counterweights”, Mechnism 
and Machine theory, Vol.13, pp.175-185, 1978. 

۷.  E.A. Avallone, T. Baumeister, “Marks’ Standard 
handbook for Mechanical Enginnering”, 10th Ed., 
McGraw Hill, 1996. 

۸.  A.A. Javadifard, Ali Ghaffari, H.D. Taghirad, 
“Dynamics and Control of a 4 DOF Casting 
Robot”, Proceediing of 3rd IMACS/IEEE 
International Multiconference on Circuits, 
Systems, Communication and Computers, pp 456-
461, Greece, 1998. 

۹.  Craig, J., “Introduction to Robotics, Mechanic and 
Control”, Addison Wesley, Reading, MA, 1998. 

  

Time (Sec)

Time (Sec)


